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Postní doba 

Český název není úplně přesný, protože slovo „postní“  

vyjadřuje jen jednu stránku této doby. Smysl postní doby 

je ale větší a dá se výstižně vyjádřit slovy proroka Joela: 

Navraťte se (obraťte se) ke svému Bohu, neboť je milostivý 

a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost 

nad každým zlem! (Jl 2,13). 

Jsou tři pilíře postní doby, které jsou osvědčenou cestou 

k Bohu: Modlitba, půst a almužna. Ježíš jim souhrnně říká 

„spravedlnost“. 

Almužna Slovo almužna znamená z řečtiny milosrdenství. 

Jde o to, že se máme stávat milosrdnými, tedy velkorysý-

mi, odpouštějícími lidmi. Milosrdenství je neuskutečnitelné 

bez modlitby. 

Modlitba Modlitba není odříkávání modlitbiček, nýbrž   

trávení času s Bohem, stálý život v jeho přítomnosti. Je 

ovšem neuskutečnitelná bez půstu. 

Půst Postit se neznamená jen si něco odříci. Ale zříkám se 

něčeho, abych získal něco  jiného a většího. Stávám se  

citlivějším  pro Boží přítomnost. 



 

Pravidelně každé pondělí v klubovně na faře probíhá 

od 15:15 hodin výuka náboženství a příprava na první 

svaté přijímání dětí z farnosti od prvních do pátých 

tříd, vede bratr Zikmund.  

Děti, které úspěšně projdou přípravou, přijmou poprvé 

Pána Ježíše při nedělní dopolední mši svaté v 10:00 

hodin dne 3. června 2018.  

Pravidelně každou středu dopoledne od 10:00 hodin 

se koná na faře setkání seniorů, bratr Zikmund. 

Každou středu se po večerní mši svaté schází modli-

tební společenství strahovské farnosti. 

Každý první čtvrtek v měsíci se po večerní mši svaté 

mohou zájemci zapojit do pravidelného úklidu bazili-

ky. 

4. února  - pravidelné farní kafe. Pastorační rada na 

svém zasedání dne 15. ledna odsouhlasila termíny ko-

nání těchto pravidelných setkání farníků  v prostorách 

strahovského kláštera. Termíny jsou následující:            

4. března,  8. dubna, 6. května a 3. června, kdy bude 

kafe spojeno s oslavou prvního svatého přijímání ve 

farnosti. Pastorační rada prosí farníky, aby si rozdělili 

služby na přípravu farního kafe a včas nahlásili bratru 

Zikmundovi, kdo a ve kterém termínu zodpovídá za 

přípravu této akce. 

 

         Pravidelné akce ve farnosti           Svátky a slavnosti                    Mimořádné akce 

24. února - se bude v klášteře konat postní rekolekce, 

kterou povede P. Mikuláš Selvek O.Praem. z Milev-

ska. Sraz účastníků je v 9.00 hodin v chodbě kláštera 

před katalogem knihovny. Vstup do kláštera přes pivní 

dvorek. Předpokládaný konec cca v 15.00 hodin. Číslo 

mobilu nebo e-mailová adresa pro přihlášení jsou   

uvedeny v pozvánce na rekolekci, která je umístěna  

na vývěsce vzadu v kostele. Všichni jsou srdečně zváni.  

 

9. března - v pátek před čtvrtou nedělí  postní, bude 

jako každý rok při večerní mši svaté v 18:00 hodin 

udělována svátost pomazání nemocných. 

 

 

 

2. února - Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu. 

Mše svatá v 18:00 hodin v bazilice. 

3. února - svátek svatého Blažeje. Při večerní mši svaté  

v 18:00 hodin bude udělováno svatoblažejské požehná-

ní. 

5. února - svátek svaté Agáty. Patří mezi křesťanské 

prvomučednice. Večerní mše svatá v 18:00 hodin           

v  bazilice. 

11. února - svátek Panny Marie Lurdské. Svátek zjeve-

ní Panny Marie Neposkvrněné 

Početí v Lurdech. Mše svaté            

v 10:00 a v 18:00 hodin v bazilice. 

 

14. února - svátek sv. Valentina     

a Popeleční středa. Mše svatá         

s udělováním popelce bude            

v 18:00 hodin v bazilice.  

 

18. února - první neděle postní 

zvaná Invocabit nebo lidově Černá 

neděle. Mše svaté v 10:00 a v 18:00 hodin v bazilice. 

22. února -  svátek Stolce svatého Petra. Večerní mše 

svatá v 18:00 hodin v bazilice. 

25. února - druhá neděle postní zvaná Reminscere   

nebo lidově Pražná neděle. Mše svaté v 10:00 a v 18:00 

hodin v bazilice. 

27. února - svátek svatého Gabriela od Bolestné Panny 

Marie. Mše svatá v 18:00 hodin v bazilice. 

 

 


